Osie, 28.08.2019 r.
ROŚBiGK.271.8.2019.ZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej
na potrzeby Gminy Osie.

Zatwierdził:
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I.

Gmina Osie
reprezentowana przez p. Michała Grabskiego – Wójta Gminy Osie
ul. Dworcowa 6
86 – 150 Osie
tel./fax 52 3329540
e-mail: admin@osie.pl
strona internetowa: www.osie.pl , www.bip.osie.pl
NIP : 559-11-30-747
REGON : 092351044
województwo kujawsko - pomorskie, powiat świecki
Godziny pracy Urzędu Gminy : dni robocze od 7:15 do 15:15.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz.
1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
1) Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24 aa) Pzp, najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09310000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa,
65310000-9 – Przesył energii elektrycznej.
1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie
energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby
Zamawiającego.
Wskazana poniżej wartość zapotrzebowania na energię elektryczną jest wartością
szacunkową, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii
elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą
na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii
elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się
będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej
Enea Operator Sp. z o.o.
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3.

4.

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na
warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.
U. 2018 poz. 755 z późn. zm.), ustawie z dnia 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przepisach wykonawczych, a w szczególności
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz.
623), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
szczegółowym zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi
kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci
przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej
dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

5.

Planowana do pobrania średnioroczna ilość energii elektrycznej: 983,64 MWh.

6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 i 6 do SIWZ.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Osie z siedzibą w Osiu
, ul. Dworcowa 6
 adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych : iodo@osie.pl
 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa
energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy
Osie „ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
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 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ( skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego).

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

IV.

Termin realizacji zamówienia:
od dnia 01.11.2019 r. – 31.12.2020 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST 5

V.
1.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu oraz
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w 1.2.1,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada:
a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W
przypadku, gdy wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi
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posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD;
1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508
z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn zm.);
3. Terminy, w jakich możliwe jest stwierdzenie zaistnienia poszczególnych przesłanek
wykluczenia szczegółowo określa art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia
każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów
wskazanych w pkt 1 pkt 1.1 niniejszego rozdziału,
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
6. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w
rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
7. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
wykonawcy z postępowania.
8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
11. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5.
12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
2.
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13. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 9, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
14.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
14.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ust. 9.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSATW WYKLUCZENIA

VI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu; (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie innych
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert),
przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp,
2) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
3) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi posiadać podpisaną umowę z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej przez OSD, wtedy dostarcza oświadczenie o zawartej umowie z OSD
zawierające co najmniej organ z którym zawarto umowę, numer umowy, datę zawarcia
umowy oraz okres trwania umowy.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust 6 pkt 1.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 7, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rat. 25 ust 1 ustawy Pzp.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.).
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) ze zmianami, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty .
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
§ 2, § 5 i § 7 rozporządzenia o którym mowa w pkt 20, które pozostają w dyspozycji
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez
zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu o którym mowa w pkt 20
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz.
1126) ze zmianami.
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INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

VII.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Oferty z załącznikami oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy, składa się pod
rygorem nieważności w formie pisemnej. Forma pisemna zastrzeżona jest również dla
uzupełnień (złożenia, uzupełnienia, poprawiania) dokumentów / oświadczeń w ramach
procedury określonej art. 26 ust. 3 i ust. 3a, art. 26 ust. 4 oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej na adres email: admin@osie.pl uważa się za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu,
domniemywa się, że Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią w momencie przesłania
faksem lub drogą elektroniczną.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia – Mateusz Puchowski,
b) w sprawach proceduralnych – Anna Pawlak
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
Wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

VIII.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

IX.
1.
2.

3.
X.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.
2.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty udziału w niniejszym postępowaniu.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert zawierających rozwiązania alternatywne.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) ze
zmianami sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9
ust 3 ustawy Pzp.
Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – konsorcjum:
1) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo w
oryginale należy dołączyć do oferty.
2) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym
pełnomocnikiem;
4) w odniesieniu do potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia, oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie;
6) w miejscach, gdzie należy wpisać „nazwę i adres Wykonawcy„ podaje się dane
dotyczące konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika.

10. Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) formularz ofertowy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ;
2) Formularz cenowy (załącznik 2 do SIWZ);
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 3 do SWIZ)
4) Projekt umowy
5) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;
11. Załączniki winny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według
warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian. W przypadku,
gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje „NIE
DOTYCZY”.
12. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączników zawartych w niniejszej SIWZ.
13. Oferta, dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/y upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
14. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Takie pełnomocnictwo powinno
zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.
15. Wszystkie zapisane strony oferty (wraz z załącznikami), a także miejsca, w których zostały
naniesione zmiany, winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.
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16. Wymaga się aby wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami były ponumerowane a całość
trwale spięta.
17. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w sposób czytelny i trwały uniemożliwiający
dekompletację oferty.
18. Kompletną ofertę należy złożyć zapakowaną z opisem na wierzchu opakowania
zawierającym dane Zamawiającego i Wykonawcy oraz opatrzonej opisem „Oferta w
postępowaniu na „Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii
elektrycznej na potrzeby Gminy Osie” oraz „nie otwierać przed dniem 09.09.2019 r.
godz.10:00”.
19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dokumenty zawierające powyższe informacje
Wykonawca powinien załączyć (ponumerowane i zszyte) do oferty w osobnej kopercie
opisanej „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

XI.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.09.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie
Urzędu Gminy Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, pokój nr 10.
Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem składania ofert, określonym w niniejszej Specyfikacji.
Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty i dodatkowo
oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.09.2019 r. o godz. 10:05 w Sali nr 3 Urzędu Gminy Osie, ul.
Dworcowa 6, 86-150 Osie.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę,
która została złożona po terminie.
Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu. Koperty wewnętrzne ofert oznaczonych jako
„WYCOFANE” nie będą otwierane. Koperty oznaczone „ZMIANA” będą otwierane wraz z
ofertą Wykonawcy, który zmiany wprowadził i dołączył do oferty.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
W toku badania i oceny ofert Zmawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z wyjątkiem
sytuacji opisanej w pkt 14, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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14. Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, to Zamawiający
odrzuca jego ofertę.
XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

2.

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia. W cenie oferty brutto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty
związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, podatki, akcyzy i inne
obciążenia wymagane prawem oraz ewentualne rabaty.
W formularzu ofertowym ceny muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

XIII.

1.
2.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

A.

Opis kryteriów oceny
Cena

Znaczenie
100%

Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania wynosi 100.
A. Kryterium ceny – maksymalna liczba punktów 100 - zastosowanie będzie miał
następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
Najniższa cena ofertowa
A=
--------------------------------------------- x 100 x 100%
Cena obliczanej oferty
3.
4.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, informuje zamawiającego w formularzu ofertowym, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

XIV.

1.
2.
3.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w
niniejszym postępowaniu.
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na
warunkach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku
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zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego
złożono tylko jedną ofertę,
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w
przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono
żadnego Wykonawcy,
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców
występujących wspólnie (konsorcjum) należy dostarczyć umowę konsorcjum,
2) Pełnomocnictwo do podpisania umowy (jeśli dotyczy),
3) inne wymagane dokumenty potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę,
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

XV.

Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH

XVI.

1.

2.

3.

Wykonawca wraz z ofertą przedstawi projekt umowy uwzgledniający poniższe zapisy. W
odniesieniu do postanowień umowy Zamawiający zaakceptuje ogólne warunki przyszłej
umowy, według wzorów standardowo obowiązujących w zakresie sprzedaży i dostawy
energii elektrycznej uwzględniające wymagania/warunki Zamawiającego zawarte w
niniejszej SIWZ z zastrzeżeniem, że jeśli między postanowieniami umowy przedstawionej
przez Wykonawcę a postanowienia niniejszej SIWZ wystąpią rozbieżności, pierwszeństwo
mają postanowienia SIWZ.
Umowa nie może być sprzeczna z ustawą prawo zamówień publicznych, istotnymi
postanowieniami umowy zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
przepisami prawa.
Zamawiający ustala istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranych umów w sprawie zamówienia publicznego:
1) Rozliczenie za pobraną energię odbywać się będzie według cen jednostkowych
podanych w formularzu cenowym.
2) Rozliczenie za świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie według aktualnej
taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucji
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
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3) Płatności wynikające z wystawianych faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od
daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze.
4) Ceny jednostkowe za energię elektryczną określone przez Wykonawcę w ofercie nie
będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT i/lub
b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym
oraz, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w lit. c, d i e mają wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
d) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych
f)





zmian wynikających z Ustawy z dnia 28 grudnia 2018r. o zmianie podatku
akcyzowego oraz niektórych innych ustaw oraz/lub w przypadku, gdy
Rozporządzenie Ministra Energii, o którym mowa w art. 7 Ustawy, wprowadzi
odmienne niż przyjęte w niniejszej Umowie, zasady ustalania stawek za energię
elektryczną na rok 2019 i 2020.

Zmiany, o których mowa powyżej dotyczy pkt 4 a) i b) obowiązywać będą od dnia wejścia w
życie stosownych przepisów i nie wymagają zmian Umowy (Aneksu) , zmiany, o których
mowa w pkt 4) litera c, d i e obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony stosownego
Aneksu. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do aneksu jest udokumentowanie przez
Wykonawcę wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w
szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wskazujące
na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących bezpośredni udział w
realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów
realizacji niniejszej umowy.
Zmiany, o których mowa w pkt 4) litera f obowiązywać będą od dnia wejścia w życie
stosownych przepisów i wymagają zmian w Umowie (Aneksu).

5) Strony postanawiają, że nie wymagają aktualizacji umowy w formie pisemnego aneksu:
a) zmiana nr licznika,
b) zmiana adresu do korespondencji.
6) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.
XVII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
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przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
POZOSTAŁE WYMAGANIA

XVIII.
1.
2.

3.

4.

5.

7.

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
Nie dotyczy
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień;
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych;
Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot;
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
8. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie art. 29 ust 3a ustawy Pzp.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).
Załączniki:
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2A
Załącznik Nr 2B
Załącznik Nr 3 -

Formularz ofertowy
Formularz cenowy - Obiekty
Formularz cenowy - Oświetlenie
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia - obiekty
Załącznik Nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia - oświetlenie
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